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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Hoje é nossa última reunião do 
ano. Eu quero fechar esse ano dizendo que foi um ano bastante proveitoso, 
tivemos muitas realizações. E, especialmente, eu queria destacar, nesse ano, a 

capacidade que o Instituto mostrou de manter a Revista do Direito Tributário 
Atual sem o apoio da Dialética.  

A Dialética, todos sabem, tinha uma organização estupenda e sempre nos 

assegurou que a Revista tivesse regularidade e qualidade na apresentação. A 
regularidade, inclusive, passou a ser uma exigência maior para nós, por conta 
da exigência do Qualis. E nós conseguimos, independentemente da Dialética, 

mas usando pessoas que trabalhavam, terceirizadas da Dialética, conseguimos 
manter a qualidade editorial da Revista. A cara é a mesma, parece que saiu da 

Dialética, não é?  
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Nós devemos muito isso, também, ao Fernando Zilveti, que é o Coordenador da 
Revista e que assumiu esse cargo bastante trabalhoso de coordenar a recepção 

do material que vem dos editores, inclusive o Michell que aqui está – obrigado, 
Michell, pela sua colaboração – o Jeferson, que aqui não está; o Roberto Ferraz. 

Mas o Fernando faz a parte final e, inclusive, esse número 36, que está para 
ser distribuído, saiu em tempo, até podemos chamar assim, recorde, porque 
houve vários atrasos e o Fernando conseguiu superá-los e a Revista está aqui, 

com toda a sua qualidade. Continue a colaborar, por favor. 

Nós chegamos até a fazer, inicialmente, um contato com uma pessoa que é 
especializada em edição de livros, que faria a distribuição também. Eles não 
passariam, como passam hoje, por aqui. Aliviaria a Secretaria e reduziria 

custos – mas isso não foi para frente, por razões de desentendimento. A pessoa 
fez um acordo conosco, depois, mandou um contrato diferente e se manteve 

irredutível. Nós perdemos a confiança e preferimos fazer nós mesmos. E esse 
segundo número já nessa conformação, sem Dialética e sem ninguém de fora 
para soltá-la. Claro, nós temos a participação da Loyola, que é a editora, os 

revisores, a editoração, mas o controle mesmo da Revista está sob a condução 
do Fernando Zilveti.  

Eu recebi uma doação para a nossa Biblioteca, feita pelo Professor Pedro 

Adami, do Rio Grande do Sul, do livro Tributação no Estado Constitucional. Ele 
é o tradutor. O autor é o Paul Kirshhoff e ele é o tradutor dessa obra bastante 

interessante. E ficará, então, à disposição aqui graças ao Pedro Adami, nosso 
amigo e colaborador, que inclusive participou... – eu não sei se o Prof. Schoueri 
fez alguma referência na semana passada, porque eu não estive aqui – 

participou da Mesa de Debates conjunta do IBDT com o IET, no Congresso do 
IET realizado em Porto Alegre. Nós fizemos um debate muito interessante, uma 
a Mesa de Debate, muito interessante, com temas propostos por eles, porque, 

evidentemente, o auditório local deve ter uma expectativa de assuntos 
diferentes dos nossos e tivemos bastante proveito. Participaram da Mesa o 

Humberto Ávila, o Schoueri, o Pedro Adami, o Roberto Ferraz, eu, o Rafael 
Nichele, e o Arthur Ferreira Neto. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Esse livro, eu acho muito interessante, porque o 
Kirshhoff, além de um grande tributarista, ele foi jurista constitucional da 

Alemanha. Então, tem toda aquela vivência, mesmo constitucional, que eu 
acho muito interessante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ainda no pequeno expediente, eu 

queria fazer uma divulgação, a pedido do Professor, e nosso grande amigo 
também, Renato Lopes Becho. Ele está, juntamente com o Professor Roque 

Antônio Carrazza, organizando um curso de Direito Processual Tributário.  

Ele é voltado à análise do Processo Administrativo. Então, se alguém tiver 
interesse, ele se iniciará em março. Inscrições via PUC-São Paulo.  

Alguma outra comunicação? 
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Sr. Gerd Willi Rothmann: Já que é a última reunião, ainda dentro desse 
assunto, eu lembrei agora que o Kirshhoff ficou muito famoso, porque, além de 

grande professor e jurista constitucional, ele quis entrar na carreira 
administrativa e ser Ministro da Fazenda da Alemanha. Isso foi justamente no 

primeiro mandato da Angela Merkel.  

E aí, num dos discursos, ele falou: “Eu vou simplificar o Direito Tributário. A 
próxima declaração do Imposto de Renda vai caber numa bolacha de cerveja”. 

Aí, o pessoal – bom, primeiro, na Alemanha, cerveja todos acham ótimo e sendo 
do tamanho da bolacha, melhor ainda – aí, veio a pergunta, assim, indiscreta: 
“E como?”. Ele falou: “Bom, a primeira coisa, eu vou tirar todos os incentivos 
fiscais”.  

Bom, foi a última palavra dele como candidato, a Merkel quase perdeu a 
eleição, teve que fazer coligações com os socialistas, com o Partidos Socialista, 

porque, realmente, falou um pouco demais no primeiro discurso dele.  

Desculpem aí, mas eu achei muito curioso, pois esse exemplo mostra os limites 
da simplificação do Sistema Tributário. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguma comunicação a mais? 

Orador não identificado: Só um comentário. Eu acho que cabe só o registro, 

mas, talvez, um trabalho, porque está em andamento e já foi aprovado, lá na 
Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de Decreto Legislativo que 
suspende muitos artigos do Decreto n. 70.235, de 06 de março de 1972. O 

objetivo, claramente, é acabar com o CARF. Vai ser a decisão de primeira 
instância e só. O que é mais interessante é olhar as razões do decreto 

legislativo, que ele diz que o CARF foi criado até para pacificar o entendimento 
do Fisco e Contribuinte, mas se transformou num antro de corrupção.  

Ele já foi aprovado, levado adiante. E o decreto legislativo, naquilo que compete 
ao Congresso, tem a mesma força que tem uma lei, ele pode revogar ou 

suspender uma lei. Então, está realmente uma crítica bastante forte. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho minhas dúvidas sobre 
parte do que você mencionou. O decreto legislativo não tem a mesma força de 

lei. Tem determinadas matérias atribuídas a ele – dentre as quais, a suspensão 
da validade de decretos que extrapolem o poder regulamentar. E o chamado 
Decreto n. 70.235/72, ele foi editado como um decreto, mas ele tem natureza 

jurídica de lei e os artigos específicos foram objetos de alterações legislativas. 
Então, na verdade, o que precisaria seria uma lei que revogasse esses 

dispositivos.  

Mas, independentemente disso, quanto ao mérito da questão, o CARF não é um 
antro de corrupção. Havia corrupção dentro do CARF, como há em qualquer 
lugar, mas não é um antro de corrupção. Só que, na verdade, o CARF deixou 
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de ter a utilidade para a qual ele foi constituído. A realidade é que o CARF, 
hoje, não faz o papel de revisão independente e técnica das decisões de 

primeira instância.  

Eu, pessoalmente, se extinguirem o CARF, eu acho que não acontece nada na 
vida real das pessoas. Agora, na minha percepção, o direito ao duplo grau de 

jurisdição é constitucional no Processo Administrativo. Então, a extinção do 
CARF exigiria uma concomitante criação de um outro órgão julgador, seja de 
que natureza for, não precisa ser paritário, mas um outro órgão revisor sim.  

Eu acabei, também, de falar que, na minha concepção, o duplo grau de 

jurisdição administrativa é um direito constitucional, porque eu leio isso no 
inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, e me recordo da decisão do 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando declarou inconstitucional a 
exigência do depósito para recurso, porque seria uma maneira indireta de 
violar o direito constitucional de recurso. Agora, eu trouxe até aqui, para 

debate hoje – é o penúltimo item da pauta – um recurso em mandado de 
segurança em que essa questão de ser ou não ser constitucional o direito ao 
duplo grau está sendo questionado pela doutrina. E, nesse caso, a decisão foi 

baseada, principalmente, na Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que prevê 
o duplo e até triplo grau de jurisdição. Mas isso, nós podemos discutir quando 

chegar a pauta. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Um pequeno comentário sobre esse assunto, eu 
também concordo que se acabar com o CARF não seria um problema para o 
Direito Tributário, desde que a gente pensasse melhor na formação desse 

processo tributário como um todo – lembrando que a questão do duplo grau, 
inclusive a questão do direito administrativo, do tribunal administrativo, é um 

ranço da nossa formação constitucional errante, um pouco no modelo francês 
do século XIX, depois no modelo americano do final do século XIX e início do 
século XX. Então, você tinha uma ideia de separação dos poderes absoluta, 

com cada poder tendo a sua jurisdição, tendo o seu poder jurisdicional, e faria 
sentido você ter tribunais no Executivo, tribunais do Legislativo, tribunais do 
Judiciário. O que falta é você fazer essa modernização.  

E esse artigo que você mencionou é um pouco um traço histórico do modelo 
constitucional anterior, que nunca foi corrigido, e trazendo até essas 
discussões sobre porque você tem que ter direito ao duplo grau de jurisdição 

administrativo, porque você tem que ter um tribunal administrativo – um 
tribunal administrativo que não tem uma função definida e tal. Isso precisaria 
ser melhor pensado antes de você ficar atribuindo adjetivos a tribunais 

administrativos, que eu concordo que não faz o menor sentido você generalizar 
a questão da corrupção. Com isso, você enfraquecer instituições. Isso, eu acho 

muito delicado, do ponto de vista constitucional. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou premido aqui pelo tempo 
e... você quer falar? O assunto vai voltar no quarto item da pauta. Você pode 
esperar? 
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Orador não identificado: Posso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu vou explicar porque eu estou 
premido pelo tempo. A Valdirene colocou esse assunto aqui do Parecer 

Normativo SF n. 4, de 09 de novembro de 2016, da Prefeitura Municipal de São 
Paulo, e não veio. Mas o Caio Takano está aqui para falar sobre o assunto. Pelo 

que eu soube, ele veio porque o assunto está na pauta, mas ele tem que sair às 
9h. E ele tem uma participação especial, está muito ligado à construção desse 
Parecer Normativo. Então, vamos aproveitar a presença dele. O Sílvio também 

está aqui por esta razão. Então, sem Valdirene, vamos falar no assunto.  

E Caio, você fica designado, então, para expor o assunto. 

[risos] 

Sr. Caio Augusto Takano: Bom dia a todos. Obrigado, Dr. Ricardo. Aliás, eu 
não vim preparado, exatamente, para expor sobre o tema, mas para fazer 

alguns comentários pontuais. Mas, resumindo a história, é o seguinte: na nova 
composição do Conselho Municipal de Tributos – CMT, o Murilo, que é o vice-
presidente, teve a ideia de dar uma participação mais atuante do CMT em 

relação às decisões da Prefeitura e a única forma de fazer isso, na forma 
regimental, seria por meio de súmulas ou propondo alterações na legislação – 

coisa que não se fazia antes.  

Então, a gente tinha uma situação, no Parecer Normativo SF n. 2, de 26 de 
abril e 2016, que, basicamente, retirou do escopo da exportação qualquer 
serviço que considerava resultado como a conclusão da prestação de serviço – e 

aí, qualquer serviço que era concluído aqui, mas o resultado ocorria lá fora, já 
não seria exportação. Ou seja, daí, nesse caso, a pergunta ficaria: o que seria 
exportação, já que o serviço que é cumprido lá fora também não seria tributado 
no Brasil?  

Então, para tentar mudar um pouco esse cenário, foi proposto o grupo de 
trabalho em que eu participei, para fazer o Parecer Normativo n. 4/16. Em 

síntese, ele vai melhorar um pouco a situação que estava em vigor na legislação 
infralegal, no caso do Parecer Normativo n. 2/16, mas ao meu ver, ele ainda 

está longe de como deveria ser em termos de interpretação da Lei 
Complementar n. 116/2003. Por quê?  

O Parecer Normativo n. 4/16 traz como critério para determinar se houve ou 
não a exportação de serviço, a ocorrência do que a gente designou ali nos 

trabalhos de objeto do contrato – mas não objeto, objeto mesmo, objeto de 
contrato; mas objeto sobre o qual recai a prestação de serviço. Daí, por isso 

que o art. 1º, ele fala em pessoa, interesse material ou imaterial ou interesse 
econômico - se qualquer um desses itens estiver no Brasil, não vai configurar 

prestação de serviço. Ou seja, você tem a situação em que alguém contrata um 
serviço médico. No serviço médico, se a pessoa estiver no Brasil, não vai ser 
exportação; se ela estiver no exterior, será – essa é a ideia de pessoa.  
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Mas esse caso é tranquilo. O problema seria, por exemplo, o caso de bases de 
pesquisas. Então, se o objeto do contrato, que é sobre o qual vai ser realizado o 

serviço – ou seja, a base de pesquisa estará no Brasil, ainda que o interesse 
seja de uma pessoa jurídica do exterior para verificar se há ou não viabilidade 

de investir no Brasil ou não – aí, também, nesse caso, o Parecer não considera 
serviço, porque a própria base estaria aqui no Brasil. 

Essa seria a regra geral.  

Aí, o art. 2º, ele traz alguns exemplos, algumas situações em que se 
consideraria serviço ou não. E por que ele inclui esse serviço? A gente fez uma 

pesquisa tanto na jurisprudência do CMT quanto em vários outros tribunais 
administrativos e judiciais (em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 

Minas Gerais e alguns outros) e a gente identificou que 90%, pelo menos, das 
causas envolvendo exportação de serviços faziam referência a esses itens. Por 
isso que foi proposta soluções específicas em relação a itens de informática, 

itens de consultoria e por aí vai.  

E daí, a ideia deles, inclusive por se tratar de parceiro normativo, foi: nessas 
situações em que, para a Prefeitura, haveria uma dúvida se há ou não 

exportação, com base no conceito de resultado, o Parecer traz uma 
interpretação, realmente, mais favorável ao Fisco, por isso que traz algumas 
situações – em que pese eu ter achado que havia exportação, e aí eu fui 

vencido várias vezes em algumas discussões – em que acabou sendo mantida 
essa ideia de “é melhor dar um critério objeto que seja aplicável do que continuar 
uma discussão do que seria o resultado e não trazer segurança nenhuma para o 
contribuinte”.  

Então, essa foi mais ou menos a ideia do Parecer Normativo n. 4/16, que, de 
certa forma, até reflete essa nova jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, que saiu agora dia 24 de novembro, que era um serviço de 
planejamento de obra de engenharia civil (Agravo em Recurso Especial n. 

587.403-RS). E, lá foi considerado também, pelo fato do projeto fazer referência 
expressa a uma obra que só poderia ser realizada na França, que seria 
exportação  de serviço – sendo rejeitado o agravo interposto pelo Município de 

Porto Alegre. Então, de certa forma, também daria para verificar que o STJ dá 
uma relevância para o local onde também seria feita a prestação, embora eu 
confesso que eu não sei se está tão ligado ao conceito de objeto ou ao conceito, 

realmente, de resultado, nesse caso do STJ. 

Mas, em relação ao Parecer Normativo n. 4/16, seria, em síntese, essas as 
considerações que eu teria para fazer, tentando explicar por que existe esse art. 

2º, com serviços específicos, e qual essa ideia por trás de pessoa, interesse 
material ou imaterial e interesse econômico. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sílvio, você quer falar? 

Sr. Sílvio José Gazzaneo Junior: Gostaria sim. Pessoal, bom dia.  
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É muito bacana a participação do Caio aqui, porque ele tem razão: o Parecer 
Normativo n. 4/16 é muito melhor que o Parecer Normativo n. 2/16. A gente 

concorda que não é uma situação perfeita, mas a gente tinha uma situação de 
instabilidade, soluções de consulta alternando o posicionamento. O Parecer 

Normativo n. 2/16 acabou com a exportação de serviço e no Parecer Normativo 
n. 4/16 denota-se uma tentativa de reavivar o assunto.  

O art. 1º, ele é interessante, traz um pouco daquele conceito de resultado e 
utilidade, que a maioria da doutrina privilegia. Só que o art. 2º, realmente, traz 

algumas exceções que são amplamente questionáveis perante a comunidade 
jurídica. Mas, também, para não me estender muito na apresentação da 
Valdirene, ele foi recebido com bons olhos, mas sempre com aquele pé atrás 

com relação às exceções, não é? Por exemplo, no item da informática, a 
tributação do ISS nos serviços de informática já é um negócio muito 

complicado, porque temos muita dificuldade de contemplar os conceitos 
intangíveis do serviço de informática, principalmente quando a gente fala de 
base de dados, por exemplo – então, será considerada exportação de serviço se 

a base de dados estiver no local, estiver no Brasil. E tem uma preocupação 
muito grande com essa questão de base de dados. Isso é cada vez mais 

intangível, essa história de cloud computing, tudo isso deixou um pouco em 
aberto essas questões.  

Mas, em termos gerais, o parecer melhorou muito a situação, inclusive nas 
situações, por exemplo, como administração de fundos, em que, às vezes, um 

gestor aqui contratado no Brasil para cuidar de fundos, cuidar de 
investimentos que estão no exterior. O Parecer, se não me engano, fala que, se 

o investimento for feito no Brasil, não é exportação de serviço, mas tem muitos 
casos que o investimento é feito no exterior. Então, o parecer parece que, 
automaticamente, já denota a exportação de serviço. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Posso fazer uma indagação 

desafiante? O gestor está no Brasil, o cliente está no Brasil e o recurso está no 
exterior. É exportação de serviço, na visão do Parecer Normativo n. 4/16? 

Sr. Sílvio José Gazzaneo Junior: Dá para aplicar o Parecer Normativo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Aplicar qual, o segundo? 

Sr. Sílvio José Gazzaneo Junior: Na minha opinião aqui, havendo 

investimento no exterior, é exportação de serviço, segundo o Parecer Normativo 
n. 4/16. 

Sr. Caio Takano: Eu só queria fazer um complemento, nesse caso de fundo, 

também surge a seguinte dúvida: e no caso em que o gestor atua com fundos 
brasileiros e fundos também de outros países? Aí, nesse caso, a meu ver, não 

vai ser considerado como exportação de serviço, porque tendo uma perninha do 
serviço aqui do Brasil, de investimento aqui no Brasil, o município não vai 
considerar como exportação.  
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E aí, é até interessante, eu trago um... talvez, a utilidade aqui seja trazer um 
argumento para o procedimento... na proposta original, ela tinha a previsão, 

inclusive, de fazer a segregação dos serviços. Então, nesse caso, daria para 
segregar a parcela do serviço que foi exportado e a parcela que não foi – mas 

acabou sendo retirado, o que denota que, provavelmente, daria muito trabalho 
para o Fiscal fazer a segregação, de forma que ele vai optar pela via mais 
simples, ao meu ver também a mais equivocada, de considerar que não houve 

exportação.  

Então, eu só queria fazer esse adendo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Valdirene, começamos 
sem você, porque o Caio tem que sair mais cedo. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Bom dia a todos. Eu fiz uma apresentação e 

vou deixá-la à disposição de todos.  

No fim das contas, acho que vocês já adiantaram bastante. Esse Parecer, não 
sei se é necessário, mas só para situar, os pontos que eu trouxe são pontos 
mais... as minhas dúvidas que eu trouxe à Mesa, até para justificar, porque eu 

acho que são mais abertas, antes até de entrar na especificidade do caso a 
caso, porque é o que, na prática, vai ter que funcionar.  

Primeiro, a questão da exportação vem lá da nossa Constituição e a própria 

Constituição diz que não incidirá o ISS na exportação de serviço e ela coloca 
para Lei Complementar essa competência de excluir da incidência. Então, de 
qualquer modo, não poderia a Lei Complementar desfigurar o que é exportação 

e muito menos o que é serviço. E não seria esse parágrafo único que iria fazê-lo. 
Então, quaisquer que seja o ponto desse Parecer, falar o que é exportação, 

tornar o que quer que seja, desfigurar o que é a exportação e muito menos o 
que é serviço. Então, a gente não pode nunca perder esse norte. 

Desde então, vieram essas polêmicas, até que resultou em todas as celeumas. 
Eu acho que, antes até do Parecer Normativo n. 2/16, teve dois casos 

emblemáticos, o caso Noor, que foi o primeiro caso em que o próprio Município 
de São Paulo reconheceua exportação de serviço num caso de consultoria de 

investimento no exterior; e aquele caso emblemático também das turbinas de 
avião da GE Celma - apesar de ter perdido, eu achei aquele caso muito 
complexo, porque se considerou o local da prestação, porque foi feita a 

retificação do motor no Brasil, o voto vencido do Teori fala que a gente não 
pode olhar só a questão da conclusão, teria que se olhar, também, a questão 
do resultado, apesar de ter sido vencido, porque são, na verdade, duas 

conclusões antagônicas, o caso GE Celma versus o caso Noor.  

E essas questões ficaram sem respostas, né? Na verdade, o que é exportar 
serviço? São nortes que a Constituição coloca e que a Lei Complementar, 

apesar de não explicar, ela explica pela negativa, ela diz o que não é, quando 
ela coloca no parágrafo único. O que seria resultado para fins de ISS? E a 

questão efetiva de inexistência de definição legal.  
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E aí, voltando ao que vocês acabaram vendo indiretamente no Parecer, que 
veio, na verdade, melhorar o Parecer Normativo n. 2/16, porque ele, na 

verdade, acabava com a regra constitucional, porque, no fim das contas, se a 
gente levasse ao pé da letra o que nele estava contido, não existia a exportação, 

né? E o que o Parecer Normativo n.4/16 fez? Ele criou alguns critérios, mas, no 
meu ponto de vista, continua não explicando o que é resultado. E, aí, ele deixa 
claro, já na explicação, no preâmbulo, que ele reconhece a existência de 

divergências dentro da própria fiscalização do município e ele quer terminar 
com isso e facilitar o trabalho da fiscalização. Aí, ele cria os critérios que o Caio 
explicou.  

Agora, o que eu coloco para a discussão é que quando ele elenca, 

expressamente, que não configuram exportação, independente do 
preenchimento daqueles requisitos – porque ele cria requisitos lá no art. 1o, no 

seu art. 2º, quando ele diz: “Não configuram exportação”, a despeito da questão 
da especificidade de cada serviço, da especificidade de cada contrato, da 

especificidade da questão da fruição vs. execução de cada serviço, o Parecer, 
ele vai, além da sua função meramente tributativa, ele elenca, expressamente, 
quatro situações em que independe, pra ele, essas quatro situações não é 

exportação. Pronto. Aconteceu isso, não é, para mim, tem que pagar o ISS.  

Outro ponto interessante também é o que o ônus da prova acaba sendo do 
contribuinte, inclusive de dizer que não é, que não está entre os quatro. Então, 

ao contribuinte, cabe provar, lógico, os seus serviços sempre e, inclusive, a 
prova negativa de que não está nos quatro.  

E aí, as perguntas para a Mesa aí. Os efeitos do parecer. Como toda norma 
interpretativa, ela retroage, pelo Código Tributário Nacional, mas, na verdade, 

quando ela cria, expressamente, impõe, aí, a incidência, se essa medida que ela 
diz que não é isento e a Constituição manda, e a lei complementar diz que, na 

exportação, não pode incidir, será que naquelas quatro situações, dada a 
especificidade, eu posso, de fato, presumir que não é exportação, não existe 
exportação de forma alguma? Há limites para um parecer normativo? Ele, de 

fato, não é ilegal, não é inconstitucional? São perguntas para a Mesa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. Alguém quer falar sobre 
os quatro pontos finais?  

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu ia falar sobre os iniciais. Eu acho o seguinte, a 

minha concepção é um pouco diferente. O imposto não é sobre prestação, o 
imposto é sobre serviço. A Constituição Federal diz isso, se não me engano. 
Muito bem.  

O IPI é o imposto que grava a atividade de industrialização? Que eu saiba, não. 

Ele grava o resultado da industrialização, ou seja, o produto. O ISS tem a 
mesma natureza de imposto, é o resultado também. É o parecer, não é a 

atividade de alguém para chegar a esse parecer. Não é a elaboração do parecer, 
é o resultado. Isso, para mim, tanto na importação – claro, os efeitos têm que 
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ser examinados da mesma forma – como na exportação também. O que 
interessa não é a prestação, a atividade, não é imposto sobre indústrias e 

profissões, mas o imposto sobre serviço; portanto, imposto de consumo sobre 
um bem imaterial. Não interessa o que o arquiteto fez para conseguir fazer o 

projeto de uma planta – realmente, isso não interessa. Se não sai um projeto 
razoável, simplesmente, ele não vai receber um tostão, não vai ter serviço, não 
vai ter ISS, não vai ter nada.  

O que interessa não é o esforço dele, não é a atividade dele, não é o fato de ele 

ser arquiteto ou engenheiro, o que interessa é o projeto que ele põe na mesa. 
Então, essa é a primeira observação.  

A segunda, sobre os efeitos, aí eu acho melhor passar para os limites. Então, o 

art. 2º não pode simplesmente definir: “Não, para mim, está...”. Isso não cabe a 
esse Parecer. Na minha opinião, não cabe. E, com isso, eu tenho exatamente os 
limites do Parecer Normativo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O imposto de serviços, como o Prof. Gerd falou, 
foi modernizado e ele está mais adequado ao Sistema Tributário do que os 
outros impostos.  

A Lei Complementar n. 116/03 trouxe a ideia do resultado econômico, 

justamente para fugir um pouco daquela saia justa que vinha acontecendo, até 
no STF, em relação à prestação de serviço; aquela discussão que houve, estéril, 
e até depois equivocada sobre prestação de serviço, sobre locação de bens 

móveis, que tem sido a ideia de que deveria ser tributada a locação de bens 
móveis, tipo uma atividade econômica sem tributação, o que eu acho um 

absurdo, do ponto de vista lógico. Mas, enfim, o que trouxe a legislação do ISS 
foi uma modernização do que seria serviço. E, sendo serviço um conceito 
indeterminado, alguém precisa determiná-lo.  

Se nós deixarmos para o legislador determinar essa indeterminação lógica, vai 

virar um rampeiro, que é o que os positivistas estritos preferem, mas eu acho 
delicado. Eu não vejo nada de errado que a administração tributária local faça 

essa determinação dentro dos limites constitucionais. A determinação por 
parecer normativo, eu não vejo um problema, eu não vejo nenhum problema 
nisso, e o Caio é um exemplo como isso pode ser feito de forma inteligente e 

pode ser feito de forma correta, do ponto de vista constitucional e do ponto de 
vista tributário. Que se discuta como melhor pode ser tratado o assunto, tendo 
em vista a modernidade do imposto sobre consumo. Ou seja, hoje, quase tudo 

está na ótica do imposto sobre consumo e, em especial, no nosso sistema do 
ISS. Se você vai dizer: “Olha, não, não pode ter um parecer normativo que 
determine o que vai estar no campo de incidência dos serviços”, então, o que 
pode? Aí, você vai ficar esperando o Congresso definir ou a Câmara dos 

Vereadores. Assim, quem vai definir isso? Vai haver uma desconexão, os 
serviços são modernos, a gente acabou de falar no cloud computing, para dizer 
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como é que está, onde está essa riqueza, está onde, onde está essa riqueza? 
Então, alguém precisa dizer: “Onde é que está?”, até criando alguma ficção – e 

eu não acho nada inadequado que seja o próprio Município, a própria 
administração tributária, sempre que limitada essa determinação a princípios 

constitucionais tributários. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, qual é o operador normativo? É normativo 
para mim? Para mim, não é. É para a administração. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sílvio, faz favor. 

Sr. Sílvio José Gazzaneo Junior: O Caio já foi embora, mas tem um ponto 

que a gente vem discutindo que é o art. 1o. Ao definir o que é exportação de 
serviço, ele trata de alguns elementos: quando a pessoa, o elemento material, 
imaterial ou interesse econômico sobre o qual requer a prestação de serviço 
estiver localizado no exterior.  

Tem uma discussão que já está sendo tratada, se esses elementos são 
cumulativos ou são individuais. E um ponto que está sendo arguido também é 

essa questão quando a pessoa estiver localizada no exterior. Porque isso daí se 
interpretado de uma forma mais – vou dizer até, rasa, por enquanto, porque até 
eu mesmo não defini o que eu entendo sobre isso – ela leva a exportação de 

serviços para inúmeros casos que, até então, a consultoria, os consultores 
falavam que não era uma exportação de serviço. Eles aplicavam uma restrição 

ao conceito de resultado, pouco importando se a pessoa está ou não no 
exterior.  

E estudando sobre o assunto, o Dr. Alberto Macedo, que integra, inclusive, a 
Prefeitura e tem sido um dos líderes das questões normativas lá, ele tem uma 

interpretação interessante sobre a questão da pessoa, da distinção da pessoa 
física e da pessoa jurídica. Se não me engano, ele tem um artigo em que ele diz 

que se a pessoa, por exemplo, num serviço de hospedagem, se a pessoa física 
vem para o Brasil e se hospeda aqui, não há uma exportação de serviço. Um 
estrangeiro vem aqui e se hospeda – bom, parece que não há mesmo. Mas ele, 

se não me engano, alega que se, por exemplo, esse estrangeiro vem a pedido de 
uma empresa, de uma pessoa jurídica, e esse serviço é faturado por essa 
pessoa jurídica, haveria, sim, aí, uma exportação de serviço.  

Então, esse ponto da pessoa, eu acredito que ainda vai dar pano para a manga, 
tem muita coisa para se discutir quanto ao alcance desse art. 1º. Certamente, 
ele vai ser usado pelos Contribuintes para ampliar até mais do que a Doutrina 

estava considerado como exportação de serviço. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Posso falar? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Pode. 
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Sr. Gerd Willi Rothmann: Bom, eu sou um pouco antiquado, eu gosto de 
lembrar os princípios, sabendo, naturalmente, que são desrespeitados. Mas é 

interessante lembrar um pouco. 

[risos] 

E o princípio do Direito Tributário Internacional, que não é nenhuma novidade, 
é o princípio, nesse caso, do destino. Porque o que interessa é onde está o 

consumidor. Se o objeto é o resultado e o que vale é o princípio do destino, nós 
temos a mesma situação da exportação e importação de mercadorias. Para 
mim, essencialmente, ontologicamente, não há nenhuma diferença. Então, eu 

tenho que partir desses princípios para examinar as várias regras que nós 
temos aqui. É só isso. Agora, eu sei, aliás, defendo o Prof. Alcides Jorge Costa, 

ele disse: “É, a questão inverteu. Antes, nós tínhamos um caos sem princípios, 
hoje, nós temos um caos de princípios”. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, eu acho que esse assunto vai 

levar ainda muito tempo para ser resolvido, se é que vai ser resolvido um dia. 
Nós estamos debatendo essa questão com PIS e COFINS também, que são as 
contribuições sobre exportação de serviço. Eu só queria lembrar aqui – eu não 

sei se eu posso finalizar ou não – mas eu quero lembrar um aspecto que eu não 
ouvi aqui, nesse debate.  

O Supremo Tribunal Federal, eu vou me arriscar a dizer que ele tem uma 

doutrina a respeito desse tema que eu vou mencionar aqui, porque foi 
mencionado diversas vezes, em vários acórdãos, por vários Ministros, ao longo 
de um tempo bastante elástico. É do significado semântico mínimo das 

palavras utilizadas na Constituição. E essa matéria apareceu, no âmbito 
tributário, principalmente, para definir as próprias competências tributárias. 
Mas, aqui, ela aparece para sabermos o que a Constituição quer dizer quando 

se refere à exportação do serviço que a lei complementar deve excluir da 
incidência do ISS. 

O sentido mínimo da palavra exportação, o sentido semântico mínimo, é 

transferir de um lugar, no caso do território brasileiro, para fora do território 
brasileiro. Quando nós falamos de mercadoria física, isso não suscita 
discussão, porque ninguém vai dizer que a mercadoria que foi vendida no 

território nacional para o indivíduo americano, que compra aqui no território 
nacional e consome aqui no território nacional, ninguém vai dizer que houve 

exportação, certo? Porque a coisa não saiu do Brasil. A dificuldade no serviço é 
que, como ele é imaterial, você não tem essa visibilidade do fato que a palavra 
exportação requer. E aí, você fica com uns problemas, como foram 

mencionados aqui: o indivíduo sai do Brasil e vai prestar o seu serviço fora, 
isso não é exportação de serviço? Agora, se você estiver aqui no Brasil e, 
digamos, um consultor jurídico, ele está aqui no Brasil, ele emite uma opinião 

jurídica, transmite por telefone, manda por e-mail ou manda por uma 
correspondência, isso é exportação de serviço? Agora, se ele, ao invés de fazer 

isso, ele vai ter um contato com um cliente no exterior, para que o assunto seja 
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debatido no exterior e, lá, ele faça a mesma coisa que ele teria feito aqui, ele 
entra no computador dele e, no fim da reunião ele emite a opinião, deixou de 

ser exportação de serviço, só porque, fisicamente, ele está lá?  

Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, é saber quando que o serviço – 
que é algo imaterial – teve esse movimento físico, esse movimento físico que, no 

caso, é virtual. Agora, esse movimento, me parece que é inerente à palavra/ 
expressão, é inerente ao conceito constitucional de exportação. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Rapidamente só, exatamente nessa linha da 
dificuldade, a grande pergunta é essa: nós exportamos o resultado do serviço ou 
exportamos o prestador? Então, é basicamente isso. Porque, aí, varia, 
exatamente. 

[risos] 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O Fernando pediu primeiro, depois, 

o Paulo Victor. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, só comentar essa questão da pessoa.  

Então, de fato, esse problema da pessoa é um problema que não é só aqui, isso 
é em outras jurisdições, porque a ideia de importação e exportação, para fins 

de serviço e para outras hipóteses de consumo, é o que o Ricardo falou: você 
tem uma ideia geral – que ninguém contesta em tributação internacional 
também – que o ato de exportar não pode ser tributado, e que o ato de importar 

tem que ser tributado, justamente porque você traz a ideia de mercado. Isso é 
muito desenvolvimento na Europa.  

A participação do mercado, você estar dentro de um mercado, faz com que você 

tenha que contribuir. Se criou essa ideia do benefício, ou seja, se você vai 
participar do mercado, então você se beneficia de um mercado, logo você deve 
contribuir para esse mercado. Isso tem a ver com tudo isso que a gente está 

falando.  

Mas quando a gente tem um imposto tão escorregadio – um bagre, ele 
escorrega, você vai pegar ele aqui, ele pula para lá, pega aqui, ele vai para lá - e 

é natural do ser intangível. E o intangível vai sendo contaminado, ou vai 
contaminando, inclusive, a questão da pessoa, porque a pessoa, você também 
não pega. Quem é a pessoa? Bom, você determina, é aquele que presta o 

serviço. Mas onde ele está? Ele está onde? Qual a residência fiscal dele? Ele 
está de passagem, está em trânsito? E é o que acontece, os consultores estão 

em lugar algum, estão em nenhum lugar – até parece letra de música. Mas, 
então, eu estou em um lugar e, depois, eu estou em outro. Mas eu não tenho 
sequer residência fixa. Eu posso estar, como de fato os consultores estão, 

viajando, constantemente viajando, constantemente em jurisdições de pouca 
consistência fiscal e, também, outras jurisdições de grande consistência fiscal – 
mas eles não são residentes. E como você vai considerá-lo para fins de ISS? 
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Essa é a uma dúvida que eu compartilho e eu não consigo achar uma solução 
tão fácil. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo Victor, por favor. 

Sr. Paulo Victor Vieira da Rocha: Bom dia. Será que não contribui, para a 

resposta sobre essa questão de sentido mínimo, trazer de volta um pouquinho 
aqueles conceitos de finanças públicas, a respeito de que a tributação do 

consumo, do patrimônio, da renda, no fundo tudo é tributação da renda? 
Então, no fundo, é sempre renda que eu tributo, seja no momento do consumo, 
seja no momento do acúmulo, seja no momento do aferimento, seja lá o que 

for.  

E, aí, no fundo, quando tem o ISS, o imposto sobre consumo, na verdade, por 
trás disso, eu tenho a tributação da renda consumida. E aí, será que não traz 

um pouquinho mais de segurança na resposta eu pensar que o que eu estou 
tributando – até mais do que o próprio resultado do serviço – é a renda 
consumida e, talvez, seja um pouquinho mais fácil definir se essa renda é 

consumida ou não no Brasil?  

É claro que isso não resolve o problema de para onde ela está sendo importada, 
mas, pelo menos, para definir se é ou não exportação, talvez, eu tenha um 

critério um pouco mais seguro. Essa renda é consumida no Brasil? Não - então, 
é exportação.  

Agora, onde ela é consumida, ou seja, que país vai, pelo princípio do destino, 
poder tributar isso a título de importação? Talvez, seja uma segunda pergunta 

e, talvez, aí, realmente, esse modelo teórico não contribui em nada para a 
solução. Mas, pelo menos, para efeito de Brasil, exportação de serviço, talvez, 

ajude a pensar em renda consumida.  

Ah, ela foi consumida por pessoa física ou pessoa jurídica? Também acho que 
não vai fazer a menor diferença. É onde ela foi consumida e, se a pessoa física 
ou jurídica consome aqui – no caso da pessoa jurídica, é bem mais fácil, a 

renda dela é consumida onde ela fizer a apuração dessa renda; para a pessoa 
física, talvez, seja um pouquinho mais difícil por questões de domicílio fiscal. 

Mas eu acho que, para o conceito de exportação de serviço, talvez, pensar em 
consumo da renda que paga por esse serviço, ajude a solucionar. Não sei. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu acho interessante, não sei se 
vai resolver todos os problemas, mas que é um método de raciocínio 

interessante. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Eu achei muito interessante essa questão. No 
fundo, tudo é renda. Aliás, sabem que eu gosto muito de um tributarista 

moderno chamado Adam Smith. Ele já falou, hoje, é muito copiado, coitado. 

[risos] 
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Aí, é que nem... variações sobre um tema, mas, de qualquer maneira, é um 
pouco difícil. Eu vejo o seguinte: tem que sempre lembrar isso, né? Mas, por 

outro lado, se levar isso para o plano jurídico, nós teríamos imposto único. Nós 
não temos o imposto único.  

Nós temos, exatamente para explorar melhor o contribuinte e aumentar a 

receita, nós temos várias hipóteses de incidência bem diversificadas. Quer dizer 
afasta, às vezes, dessa ideia principal. E aí, nesse contexto, ainda eu lembro da 
barba do Prof. Schoueri e do médico do Ricardo. Se estou bem lembrado, os 

dois falaram o seguinte: “Se eu vou no barbeiro – no caso do Prof. Schoueri – e 
vou cortar a barba lá em Munique, é lógico, não tem a mínima dúvida, a 
prestação de serviço é lá, a competência é lá”. E se não me engano, Ricardo, 

você falou: “É, se eu vou no médico nos Estados Unidos, é a mesma coisa”. Se 
não me engano, foram esses os exemplos.  

Realmente, não há dúvida, exatamente, porque o produto está sendo entregue 

naquele local. O resultado se produz imediatamente naquele local. Então, 
talvez, eu tenha simplificado um pouco demais o assunto, mas, para mim, o 
assunto está relativamente claro, dentro dos conceitos do desenvolvimento. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Gerd, eu acho que, quando nós 
falamos da barba e do médico, foi na hipótese inversa, da importação do 
serviço. Você está simplificando, mas eu acho que o método para se discutir 

essa questão é detectar, dada a complexidade das situações, nas situações 
simples que elementos te levam a considerar que houve importação ou 
exportação.  

Isso, na minha maneira de ver, com a simplicidade dos dois exemplos, está 

muito ligado com esse sentido mínimo das palavras. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Sem dúvida, sem dúvida. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Tudo bem, eu até concordo que a gente tem que 
tratar de simplificar, o problema é que simplificar o complexo é uma tarefa 

inglória.  

O serviço é um bem econômico, é um valor econômico que o Fisco tem 
interesse cada vez maior sobre ele. E o serviço se complicou de uma forma... 

afeta a tecnologia. E a tecnologia, todo mundo sabe, é complexa. E ela força 
raciocínios complexos. Esse raciocínio que o Paulo Victor trouxe é complexo. 
De fato, ele ajuda, em certo modo, a pensar, sem a pretensão de resolver. 

Porque, como ele já mesmo disse, ele resolve de início, depois, ele se atrapalha. 
Porque a ideia de simplificar o imposto sobre a renda teve muita crítica, 
justamente em função de que ele não resolve todos os problemas e nem tudo é 

renda. Eu gostaria que fosse – eu adoro o Imposto de Renda, mas a tendência 
mundial é o contrário, é pôr a força no imposto sobre consumo.  

O Joachim Englisch fez um livro só sobre VAT com a colaboração de gente de 

extrema qualidade – a gente tem aqui esse livro na Biblioteca, e eu recomendo 
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– e tem a discussão exatamente sobre esse ponto, Paulo, o que é melhor: o 
imposto sobre renda ou sobre consumo? E ele se convenceu de que, por mais 

que a gente goste do imposto sobre renda e que faça muito sentido, a tendência 
é contrária. Então, a gente tem que ver, até pela afeição do imposto sobre 

consumo, pela facilidade, pelos entes arrecadadores, nós temos que conviver 
com isso. E, aí, nós enfrentamos, de novo, o problema de entender a 
complexidade das relações jurídicas, enfrentar o anacronismo do direito 

tributário em alguns aspectos, em relação a sujeito passivo e sujeito ativo, base 
de cálculo e tentar ajustar isso.  

Então, por isso que eu acho que, nesse ponto, por menos que eu goste dessa 

iniciativa legislativa do Município de São Paulo, eu tenho que ir para cima 
disso e tentar entender e, talvez, tentar melhorar e combater apenas o que fere 
frontalmente a Constituição. Mas tem que ser bem claro, porque, senão, você 

vai ficar numa discussão inglória. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria encerrar esse assunto, 
se me permitem, porque o Ramon tem um assunto importantíssimopara tratar.  

Eu só queria dizer o seguinte: nós todos estamos de acordo que o assunto é 

complexo. Nós todos sabemos, pela nossa experiência profissional, que definir 
o que é importação e exportação perante vários tributos tem sido sempre 
problemático. E eu chego à conclusão, depois de ler dez vezes durante o nosso 

debate, o art. 1º e o seu § 1º, apesar de que os especialistas em ISS nos dizem 
que ficou melhor que antes (que o Parecer Normativo n. 2/16), eu continuo a 

achar que ele deixou absolutamente indeterminado o conceito. Ele quis 
especificar um conceito que é indeterminado – o que é a exportação de serviço – 
e continua deixando indeterminado. Então, a matéria continua extremamente 

complexa e, infelizmente, nós não podemos concluir. Talvez, se a gente fizer 
uma votação aqui do que seja serviço, a gente vai ter quatro ou cinco vertentes 

de interpretação, né? Eu gosto da ideia de pensar nas situações simples, 
porque as situações simples, não que elas resolvam as complexas, mas elas 
ajudam. Elas são um norte. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: E acontece que o legislador constituinte não pensa 

nas situações simples. Quando ele estabelece os princípios, ele pensa naquilo 
que é essencial, é da essência. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, vamos passar para o assunto 

primeiro da pauta. Eu tive que inverter, por causa da situação do Caio Takano. 
Mas o Ramon, então, ficou de nos expor sobre o tratado multilateral para 
implementar os tratados fiscais no âmbito do BEPS. Como todos sabem, o 

Ramon está se tornando um dos grandes especialistas de Direito Tributário 
Internacional no Brasil, junto com o professor Gerd e outros. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Bom dia a todos. Como eu acho que a maioria 

acompanhou, no último dia 24 de novembro, a OCDE divulgou a minuta do 
tratado multilateral, que pretende implementar as propostas do projeto BEPS 
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que dependem da alteração de acordos bilaterais de tributação. Esse acordo, 
vai estar disponível para a assinatura dos estados a partir de 31 de dezembro 

desse ano e tem uma cerimônia agendada para acontecer em junho de 2017, 
em Paris, para a efetiva assinatura pelos Estados. E a ideia geral, o objeto da 

OCDE com esse tratado é alterar todos os acordos bilaterais de bitributação de 
uma maneira coordenada e eficiente, porque, pela própria experiência da 
organização, uma alteração como essa demoraria muitos anos. A experiência 

da OCDE mostra que uma simples alteração da convenção modelo demora em 
torno de 15 anos para ser, efetivamente, implementada na prática dos Estados, 
na celebração dos seus acordos de bitributação. Então, considerando que 

existe uma rede de aproximadamente 3 mil acordos de bitributação, para 
implementar o BEPS por meio de negociações bilaterais poderia demorar 

décadas, então, daí a ideia de trazer um instrumento multilateral para 
atualizar todos os acordos de bitributação simultaneamente. Então, esse é o 
objetivo geral.  

E, para atingir esse objetivo, o grande desafio da OCDE foi conciliar diversas 

regras, diversas propostas do projeto BEPS que têm status diferentes com as 
políticas fiscais e os objetivos econômicos de cada Estado. Então, entre as 

matérias tratadas nesse tratado multilateral, tem regras que são apenas 
recomendações – regras de melhores práticas; eu tenho regras que são padrões 
mínimos – que todos os países que fazem parte do tratado são obrigados a 

implementar; e eu tenho regras que são restauração de parâmetros de 
tributação – e que, daí também, os Estados não são obrigados a aceitar. Então, 
tudo isso, ela tentou conciliar nesse tratado multilateral, todas essas regras 

com diferente status, com os objetivos de cada país.  

Então, para atingir esse objetivo, esse equilíbrio entre as duas situações, esse 
tratado multilateral adota alguns mecanismos que são interessantes e que é a 

primeira vez que são utilizados em matéria tributária nos acordos de 
bitributação, e que são, primeiro, cláusulas opcionais - então, o Estado tem 
opção, quando existem diversas maneiras de atingir o mesmo objetivo, eles têm 

algumas opções que são elencadas no tratado multilateral. Existem 
mecanismos de adição, que o Estado pode se comprometer a um compromisso 

adicional perante o outro Estado contratante. Existem cláusulas de exclusão, 
em que ele pode restringir um efeito, uma parte específica de uma cláusula do 
tratado internacional. A OCDE, também, utilizou as reservas autorizadas, que 

são previstas na Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, em que, 
então, o Estado não é livre para efetuar as reservas que ele quer fazer no 
tratado multilateral; então, só reservas específicas, ele está autorizado a fazer. 

Ela também utilizou um mecanismo de linguagem descritiva, então, as 
referências, por exemplo, não são feitas de forma mencionando artigos e 

parágrafos, por exemplo de disposições específicas, e são sempre feitas de 
forma descritivas, fazendo remissão a conceitos – como esse tratado 
multilateral, ele vai interagir com os acordos de bitributação existentes, se você 

fizesse a menção a dispositivos, a artigos e parágrafos, cada acordo poderia ter 
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uma numeração distinta e isso poderia criar um problema. E, por fim, ela 
utiliza cláusulas expressas de compatibilização; ela, basicamente, não utilizou 

aqueles mecanismos tradicionais de hermenêutica, de “a lei posterior prevalece 
sobre a anterior ou a regra especial convive com a geral”. Ela preferiu, em cada 

caso, dizer qual a regra que vai prevalecer; então, a norma, se ela vai revogar 
ou derrogar a anterior, se ela vai ser aplicada de forma concomitante, então, 
tudo isso está sendo feito de forma expressa.  

Por isso que no tratado multilateral, às vezes, é bem complexo de entender a 
mecânica de funcionamento dele, por conta dessas particularidades. Mas, no 
final, ele funciona como uma espécie de um cardápio, de um menu que você 

tem diversas opções, e você pode adicionar elementos. Como se fosse num 
cardápio, você tem algumas guarnições que podem ser acrescentadas e outfas 

que podem ser retiradas; no final, você vai ficar com uma matriz final que é 
enviada para a OCDE e, com isso que é depositado, com essas notificações que 
são feitas, você vai ver o que está efetivamente em vigor. Então, você vai ter que 

confrontar o acordo bilateral existente com essa matriz que vai ficar na OCDE, 
para ver qual a cláusula final que fica em vigor. Então, esse é o mecanismo de 
funcionamento desse tratado multilateral.  

E, em relação às matérias, especificamente, então, eu vou passar brevemente, 
aqui, pelos pontos. São as Ações 2, 6, 7 e 14, que são implementadas.  

A Ação 2 trata dos arranjos híbridos. Então, tem regras para entidades 
transparentes, que elas agora só têm acesso ao tratado se elas estiverem 

sujeitas à tributação efetiva em um dos Estados contratantes. Tem regras para 
entidades com dupla residência, que, agora, o mecanismo de desempate não 
vai ser mais a sede de administração efetiva, vai ser sempre definida por 

procedimento amigável em cada caso, para evitar aqueles planejamentos 
tributários como da Apple. E vai ter uma regra que busca pegar os 

instrumentos híbridos, principalmente, as isenções – pois para os tratados que 
adotam a isenção, os países que adotam a isenção como método de alívio da 
dupla tributação, ela vai passar a estar condicionada a ter tributação no outro 

Estado. Para rendimentos que foram deduzidos no Estado da fonte, você não 
tem mais isenção no Estado da residência. E, por fim, tem uma solução 

alternativa, que seria adotar o método do crédito para todos os rendimentos. 
Então, mesmo nos países que adotam uma política de neutralidade de 
importação de capitais, poderiam passar a adotar através de exportação e 

conceder sempre o crédito. Então, essas são, basicamente, as propostas para a 
Ação 2. 

Então, os Estados são livres para adotar ou não. Então, ele tem uma opção de 

reserva para cada uma dessas propostas que eu mencionei.  

Na Ação 6, de abuso de tratado, ela é padrão mínimo, então, os Estados têm 
que implementar alguma das alternativas. Então, a primeira é uma alteração 
do preâmbulo para dizer que o acordo de bitributação quer evitar a dupla 

tributação, mas sem gerar oportunidades de dupla não tributação. Então, esse 
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preâmbulo, ele teria uma força interpretativa, de acordo com a Convenção de 
Viena, que ela fala que os tratados internacionais têm que ser interpretados de 

acordo com o sentido comum, mas à luz do seu objetivo e sua finalidade. 
Então, se evitar a dupla não tributação é o objetivo, você poderia, 

eventualmente, dar uma relevância jurídica para esse preâmbulo. Na parte, 
especificamente, de treaty shopping, a regra geral seguida pela OCDE foi 
colocar uma cláusula de principal propósito negocial, então, como é aplicado 

em diversos países. E, alternativamente, os Estados podem colocar essa 
cláusula de principal propósito negocial mais uma cláusula de limitação de 

benefícios, numa versão simplificada, ou em negociações bilaterais, colocar 
uma cláusula de LOB completa, de limitação de benefício completa. A OCDE 
não propôs uma cláusula de limitação de benefício completa porque ela falou 

que depende de muita coordenação entre os Estados, então, isso tem que ser 
feito bilateralmente. E quem optar por essa opção bilateral, ele vai usar uma 
cláusula de principal propósito negocial com uma medida interina. Então, até 

que eles negociem, vale uma cláusula de principal propósito negocial.  

E, por fim, ainda na Ação 6, eles recomendam algumas alterações, como a 
inclusão de um caso mínimo para recebimento de dividendos, por exemplo 365 

dias para você ter acesso às alíquotas reduzidas. Então se você só transferiu a 
participação societária para ele receber os dividendos, você não teria acesso. 
Uma regra para ganho de capital, também, para evitar abuso. Mas são regras 

de melhores práticas que não são obrigatórias, também, para os Estados, 
então, eles podem fazer reserva. 

Na Ação 7, que trata do conceito de estabelecimento permanente, a OCDE 

propõe três medidas. Uma é uma regra antifragmentação de contratos, para os 
PEs, estabelecimentos permanentes de construção. Então, como ela prevê um 
prazo de 12 meses, uma estratégia comum de planejamento tributário era 

dividir o contrato em várias empresas – então, uma presta serviço por três 
meses, eu pego outra empresa do grupo, que presta mais três meses, e eu 

nunca tinha um PE. Então, ela colocou uma regra que, basicamente, soma 
todos esses contratos. Ela colocou, também, uma alteração no conceito de 
estabelecimento permanente de agente dependente, para incluir os contratos 

de comissão, porque os comissionados realizavam vendas no Estado da fonte, 
mas como eles não tinham poder para vincular o principal, eles nunca eram 
considerados estabelecimentos permanentes, então, não tinha tributação no 

Estado da fonte. Agora, a OCDE alterou essa regra. E ela, também, suprimiu 
as exceções que existiam para as atividades preparatórias e auxiliares, 

principalmente o armazenamento de produtos, que era o planejamento 
tributário utilizado pela Amazon, que ela tinha vários depósitos para a 
distribuição de produtos em várias jurisdições, mas isso não era 

estabelecimento permanente, porque estava na exceção de auxiliar. Então, 
isso, também, foi revogado e agora passa a ser estabelecimento permanente. 

Esse é um relatório de restauração de conceitos – restaurar o conceito de 
estabelecimento permanente – então, ela não é obrigatória e tem pouca 
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consequência no Brasil, porque o Brasil não adota o conceito de 
estabelecimento permanente para efeito de bitributação na lei doméstica. 

Então, teve uns tratados, pode ser que eles sejam alterados, mas, na prática, a 
relevância é pequena.  

E, por fim, a Ação 14 trata de melhorar o procedimento amigável, tornar o 

procedimento amigável mais efetivo, porque a própria OCDE reconhece que 
várias medidas do projeto BEPS devem conduzir a casos de dupla tributação, 
devem aumentar os casos de dupla tributação. Então, basicamente, a OCDE 

propõe que as partes, os contribuintes podem instaurar um procedimento 
amigável em qualquer das duas jurisdições, não mais apenas no seu Estado da 
residência. Ela amplia o prazo para iniciar o procedimento amigável – antes era 

dois anos, agora é até três anos da data do fato gerador que ele pode iniciar o 
procedimento amigável. E ela fala que é uma coisa interessante aqui na 

perspectiva brasileira, que os países devem adotar o procedimento amigável 
para fazer ajuste correlativo de preço de transferência, mesmo que o acordo de 
bitributação não tenha o artigo 9.2, que é o caso do Brasil. Então, isso é 

interessante, porque agora na IN, que saiu regulamentando o procedimento 
amigável no Brasil, ele menciona os acordos prévios de preço de transferência, 

ele menciona os casos de preço de transferência e, aí, ficou um pouco em 
dúvida no mercado: “Ah, o Brasil vai começar a fazer ajuste correlativo, mesmo 
sem ter o 9.2 nos tratados?” E a justificativa está aí, no tratado multilateral, ele 

teria que fazer isso, mesmo sem ter o 9.2, ou, pelo menos, envidar esforços 
para fazer isso, porque o procedimento amigável não é vinculante.  

E, por fim, a última proposta é uma cláusula de arbitragem nos acordos de 

bitributação. Essa cláusula, ela não é obrigatória, porque o grupo de mais de 
cem países que estão envolvidos nesse tratado multilateral, em torno de vinte, 
trinta manifestaram interesse numa cláusula de arbitragem compulsória. E 

essa cláusula, ela foi... a regra geral da OCDE é uma cláusula de arbitragem 
base ball. Então, cada país apresenta a sua solução para aquele caso e um 

painel de três árbitros decide uma das soluções – então, ele não pode chegar 
numa terceira, ou está certo o Estado A ou está certo o Estado B. E, 
alternativamente, para aqueles que não querem essa arbitragem base ball, 
ficaria a arbitragem convencional – que daí, cada Estado apenas presta as 
informações sobre o caso e daí, o painel de árbitros chega a uma solução 

independente, de acordo com as informações que eles receberam. Também, 
esse é um ponto interessante de discussão para o Brasil, primeiro, em relação 

ao ajuste correlativo de preço de transferência e, depois, em relação à 
arbitragem, porque o Brasil tem uma natural resistência à arbitragem, dizendo 
que é contra a disponibilidade do crédito tributário e contra a soberania do 

Estado brasileiro e coisas do gênero. Então, também é um ponto importante 
ver como o Brasil vai se comportar em relação a esse tema.  

Então, eu acho que os principais pontos na perspectiva brasileira seriam esses 
da arbitragem e da prática em relação ao abuso dos acordos de bitributação. 

Então, eu acho que é isso a ideia geral, né, do tratado. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho uma pergunta técnica 
para fazer para você. Você mencionou cardápio e guarnições, eu quero 

perguntar sobre a digestão: ela será uma digestão tranquila ou indigesta? Só 
para finalizar, os tratados para evitar a bitributação, eram tratados que, 

originalmente, visavam evitar a tributação, quer dizer, uma proteção do 
empreendimento empresarial. As coisas foram mudando, mudando, mudando, 
hoje, nós temos tratados de proteção dos Fiscos, não é? O BEPS, todos nós 

sabemos que é isso, desde o começo. E o que eu estou sentindo da sua 
exposição é que esse tratado multilateral evidencia claramente isso.  

Eu queria perguntar, o João já pediu a palavra, eu queria perguntar, João, 

para você e também para o Professor Gerd, Ramon e demais interessados em 
responder: foi notado, nessa minuta de tratado, alguma incompatibilidade com 
o sistema jurídico brasileiro constitucional? 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, eu acho que é a primeira vez, pelo 
menos em matéria tributária, que se assina um tratado multilateral nesses 
termos. Eu não sei se fora do Direito Tributário existe precedente de um 

tratado dessa natureza. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Existe. Existe tratados multilaterais em 
matérias tributárias, mas não para alterar os outros. Então, existem tratados 
dos países nórdicos, dos países andinos, existem tratados multilaterais, mas 

não para alterar, simultaneamente, uma rede de tratados.  

Para alterar simultaneamente, existe uma convenção de extradição, que alterou 
tratados bilaterais de extradição, fora da matéria tributária. Mas, na matéria 

tributária, é a primeira vez. 

Sr. João Francisco Bianco: Quer dizer, aí, eu acho que a gente teria que 
examinar cada um dos itens, para ver a compatibilidade desse texto com o 
nosso sistema constitucional tributário – enfim, demandaria um outro tipo de 

abordagem.  

Mas a minha sugestão, aqui, de encaminhamento de discussão do tema seria a 
seguinte: primeiro, se a gente for discutir no âmbito do BEPS, o projeto BEPS é 

um projeto que visa a proteger os Fiscos, os governos contra a erosão da base 
tributária. Então, é isso aí. Realmente, a própria filosofia do BEPS é essa. 
Ninguém está preocupado com proteção de direito do contribuinte no âmbito 

do BEPS. O BEPS é é contra a erosão da base tributária. Então, é um projeto 
que todo ele – as 15 ações – é voltado para a proteção dos Fiscos dos países. 

Então, eu acho que essa primeira aproximação do tema, realmente, não há 
dúvida nesse sentido.  

Agora, para efeito de encaminhamento da discussão desse tema, que é um 
tema realmente muito importante – é o tema do momento nos próximos cinco, 

dez anos, no âmbito da tributação internacional – eu sugiro o seguinte: que a 
gente, primeiro, discuta a operacionalização desse tratado multilateral – porque 

tem uma série de discussões, uma série de pontos a serem debatidos sobre a 
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operacionalização da adoção desse tratado. E, depois, a gente parta para 
discutir os itens específicos que vão ser objeto do tratado. Porque, se a gente 

misturar, eu acho que vai ficar um pouco confuso. Então, essa é a minha 
sugestão de encaminhamento do tema. E hoje, em função também do 

adiantado da hora, a gente não teria muito tempo para discutir.  

Então, com relação à essa primeira indagação inicial, que é a indagação sobre 
a operacionalização do tratado, a minha opinião é a seguinte: é uma grande 
ideia, é uma ótima ideia que está sendo proposta pela OCDE no âmbito do 

BEPS. Na teoria, é uma excelente ideia. O problema é de implantação prática 
disso. Porque o que está acontecendo é o seguinte, vamos dizer assim – eu vou 
pegar o exemplo que o Ramon acabou de trazer aqui, que é o exemplo da 

mudança do critério de desempate de localização da sede da empresa. Todos os 
tratados, tanto o modelo da Convenção e, praticamente, todos os tratados 

assinados no mundo preveem uma regra de desempate para efeito de 
residência, que é o local da sede efetiva da administração. Então, essa é a regra 
de desempate e é aceito universalmente. No âmbito do BEPS, Ação 2, chegaram 

a conclusão de esse critério não é bom. O critério bom é o critério em que será 
definido caso a caso e de forma amigável entre as partes. Então, veja, qual é o 

raciocínio: ao invés da OCDE propor que seja mudado o critério e que cada um 
dos países que assinaram 3 mil tratados – considerando todos os tratados que 
foram assinados no mundo, são mais de 3 mil tratados – ao invés de cada um 

dos signatários desses 3 mil tratados sentarem na mesa e discutirem a 
alteração do seu tratado específico – imaginem o Brasil, teria que renegociar os 
trinta e poucos tratados que ele tem; renegociar com a Argentina, com a Itália, 

com a França... não. Todos os países sentam na mesa e assinam um tratado 
multilateral e combinam: “olha, todo mundo está combinando aqui, está todo 
mundo de acordo que, agora, todos os tratados vão ser conforme a nova regra de 
decisão sobre critério de desempate de residência de pessoa jurídica”. Então, é 

um tratado multilateral que altera tratados bilaterais. Se todos os países 
sentam na mesa e assinam o tratado multilateral, está ótimo.  

Então, vejam, na teoria, a ideia é ótima. O problema é o seguinte – os 
problemas que eu imagino que vão começar a acontecer: o Brasil concorda com 

a mudança desse critério que está sendo sugerido, só que ele concorda, dentro 
da sua política tributária de tratado, em primeiro lugar, concorda em alterar o 

tratado que ele tem com o Argentina. Esse é o novo critério que o Brasil vai 
adotar com o Argentina e, se a Argentina concordou com a mudança, está tudo 
bem. Só que o Brasil não quer adotar esse critério no tratado com a Itália. Ele 

concorda com a Argentina, mas não concorda com a Itália. É perfeitamente 
possível isso, dentro da política tributária de negociação de tratado no Brasil. 
Então, o Brasil tem que fazer uma ressalva e está prevista... está prevista a 

elaboração dessa ressalva. Então, o Brasil adere ao tratado para todos os 
países com os quais ele assinou o tratado, mas ele faz uma ressalva: “Com a 

Itália, eu não concordo”. Aí, precisa ver se a Itália concorda, porque se a Itália 
concorda e o Brasil não concorda, nós precisamos ver, na hora de aplicar o 
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tratado, no caso prático, nós temos que ver quais as ressalvas que o Brasil fez, 
quais as ressalvas que a Itália fez, temos que comparar se o Brasil adotou, se o 

Brasil não adotou, se a Itália adotou também. Então – aliás, o Ramon 
comentava que já tem um sujeito que escreveu um artigo dizendo que o maior 

problema de implantação desse tratado multilateral é saber qual é a regra que 
está em vigor – essa vai ser a grande dificuldade, descobrir, na hora de aplicar 
no caso prático, qual é a norma que está em vigor. Porque você tem o tratado 

anterior e tem um tratado multilateral que alterou aquele tratado anterior. 
Então, precisa ver quais regras foram alteradas e se os países signatários 
fizeram ressalva, não fizeram ressalva e adotaram integralmente. Essa é a 

primeira observação que eu faria. 

Uma outra observação que eu faria é a seguinte: esse tratado multilateral é 
composto pelo texto principal e pelos comentários ao texto principal do tratado 

– como tem no Modelo da OCDE, que possuí o texto principal e os comentários 
ao texto principal. A OCDE está propondo o modelo do tratado multilateral e 
está propondo os comentários conjuntamente.  

Aí, veja, tem toda a discussão sobre a natureza jurídica desses comentários. 

Porque o que está sendo dito é que existe uma diferença entre os comentários à 
Convenção Modelo da OCDE e os Comentários ao Tratado Multilateral. Porque, 

enquanto os comentários, não se pode dizer que eles são documentos 
preparatórios do tratado, porque eles são documentos explicativos do modelo; 
depois, as partes, na hora de negociar o seu tratado específico, elas vão dar 

uma certa importância para os comentários, mas não necessariamente uma 
importância como documento preparatório. Nesse caso aqui, o que está sendo 

dito é que é diferente, porque ao mesmo tempo em que o país adere ao tratado 
multilateral, ele está aderindo, também, ao pacote, e o pacote que explica 
aquele texto é o pacote que está ali nos comentários.  

Então, o que já está sendo dito é que a natureza desses comentários, 

realmente, ela é mais vinculante do que os comentários feitos ao Modelo. E aí, 
surge a seguinte questão: o Brasil, ou qualquer país, pode aderir ao texto do 

tratado multilateral, mas ele pode fazer ressalva ao texto, ele pode concordar 
com o teor do texto, mas pode não concordar com os comentários. É uma 
situação possível de acontecer. No Congresso da IFA agora em Madri, eu 

participei de um seminário sobre esse assunto, fora do Congresso, em que 
estava presente o Jacques Sasseville, que é um dos mentores da OCDE que 
está muito envolvido nesse trabalho. E eu fiz a seguinte colocação para ele: “Se 

o país não faz a ressalva com relação ao texto do tratado multilateral, mas ele 
pode fazer ressalva com relação ao texto dos comentários?” E ele fez uma cara 

assim e disse: olha, realmente, não estava previsto esse tipo de situação, nós 
não prevemos. E, realmente, é uma situação meio complicada, meio difícil, mas 
não está previsto. Eu acho meio difícil, mas não está previsto.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João, desculpa eu te interromper. 
Vamos pensar em termos práticos: o Brasil adere à Convenção Multilateral, vai 
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para o Congresso para ele ratificar a Convenção e emitir um decreto legislativo. 
Ele vai ratificar a Convenção ou vai ratificar os comentários? Ele vai ratificar os 

dois juntos ou só a Convenção? 

Sr. João Francisco Bianco: Não, o que se ratifica é o tratado. Mas esses 
comentários, na verdade, eles têm aquela natureza de documentos 

preparatórios que estão previstos no Tratado de Viena como elementos 
importantes de interpretação. 

Ramon, quer explicar? 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Os comentários funcionariam como se fosse 
uma exposição de motivo de lei mesmo. Então, pela Convenção de Viena, eles 

têm relevância interpretativa, eles são considerados contexto, porque eles são 
assinados em conjunto.  

Eu acho que a diferença que existe, João – eu concordo com você, tem mais 

relevância que os comentários da Convenção Modelo – a questão é que eles não 
têm a mesma carga interpretativa que existe nos comentários da Convenção 
Modelo. Então, essa hipótese de você fazer uma ressalva ou observação a esse 

comentário do Tratado Multilateral é mais incomum.  

O grande problema dos comentários da Convenção modelo é que a Convenção 
Modelo veio com um desenho e os comentários foram mudando para adaptar 

ela ao tempo sem alterar o texto original. Então, ele tem uma grande carga 
interpretativa que não reflete o que os países concordaram na época quando 
celebraram aquele acordo de bitributação específica.  

E neste caso, não. Ele, basicamente, comenta a operacionalização das regras – 

então ele não tem uma carga interpretativa para dizer o que vai ser treaty 
shopping; ou em qual caso uma regra de principal propósito negocial vai negar 

benefício ao tratado, e que caso ela vai permitir. Então, isso, não está nesses 
comentários, por isso que eu acho que a hipótese de ressalva ou observação, 

embora exista teoricamente, é mais incomum. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu fiz a pergunta, uma pergunta 
até meio ridícula, mas é porque qual seria a utilidade, a necessidade de 
ressalvar o comentário, não é? 

Sr. João Francisco Bianco: Na verdade, eu estou colocando esses pontos 

aqui, pois são os pontos que estão me vindo na cabeça agora, nesse momento. 
Mas o que eu queria sugerir era que o encaminhamento dos debates sobre esse 

tema fossem feitos, assim, dessa forma segregada. Tem uma série de 
problemas de aplicação e de operacionalização do Tratado Multilateral e, 
depois, tem os itens específicos – como, por exemplo, o preço de transferência, 

a cláusula de arbitragem, que são pontos importantíssimos. 

Sr. Ramon Tomazela Santos: Nessa parte de operacionalização – só porque eu 
não mencionei – mas a ideia da OCDE é que, no momento da assinatura dos 



 25 

países, eles já tragam uma lista do que eles pretendem, por exemplo, ressalvar. 
Então, se eu quiser ressalvar só a Itália, eu tenho que chegar no momento da 

assinatura e já falar: “Olha, eu tenho a intenção de ressalvar a Itália”. Daí, eu 
vou ver o que a Itália vai fazer. Eu posso fazer uma mininegociação com a Itália 

– então, ele fala dessas negociações bilaterais. E, no momento da entrega do 
instrumento de ratificação, daí eu decido o final.  

Então, assim, vai acontecer esse tipo de coisa e os país vão ter um espaço, um 
período para negociar, para chegarem a um consenso em relação a esse ponto. 

Então, também, é uma parte operacional que pode reduzir esses riscos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Zilveti pediu a palavra. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Até para ser breve, nós temos um problema de 
representação. Afinal de contas, o que vai representar esse tratado multilateral, 

como o João, muito bem, ressaltou na questão prática?  

Você combina algo que foi combinado antes, de forma bilateral, e você quer 
mudar por meio uma Convenção Multilateral que não foi sequer decidida do 

ponto de vista de representação interna. Então, você vai gerar um problema de 
representação interna, saída – para ficar só nesse tema. Ou seja, você vai ter a 
jurisdição sofrendo o reflexo de uma Convenção Multilateral em que nada do 

que diz respeito ao sistema tributário interno foi discutido a fundo nesse 
Tratado Multilateral.  

Então, para ficar aí, tem um problema de representação, que é a discussão 
internacional que, inclusive, está gerando tanta confusão no âmbito da União 

Europeia. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Professor Gerd, por favor. 

Sr. Gerd Willi Rothmann: Esse assunto, como diz o João, é o assunto do ano 
que vem também.  

Mas a minha opinião geral vai ao encontro do que o Ricardo falou há pouco: 

isso não tem sua origem para evitar a bitributação; é exatamente ao contrário, 
para resolver a dupla não tributação. Ou seja, interesse eminentemente Fiscal, 

e não do Contribuinte. Por isso mesmo, já chamaram esse acordo de military 
approach: dar mais alguns canhões e munição para o Fisco.  

[risos] 

Então, temos sempre que voltar às origens: para que que serve tudo isso? 

Agora, quanto às questões de Acordo Multilateral, eu levaria o acordo com o 

OCDE que já tem – multilateral – que o Brasil também assinou, sobre 
assistência administrativa e prestação de troca de informações. Então, já tem. 
E, nesse acordo, aliás, nessa Convenção, já se fala exatamente na 

implementação e na adaptação dos acordos de bitributação de cada um dos 
signatários. Então, isso já está previsto em outros, por exemplo, resolver o 
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problema do artigo 27. O nosso artigo 27, em relação a uma série de acordos, 
só é em relação à bitributação? Não, mas interessa, também, a troca de 

informações sobre a sonegação, sobre a evasão fiscal – então, vocês vão 
adaptar. Então, isso é algo que está previsto já em outros diplomas, mas eu 

acho que o assunto merece mesmo voltar o ano que vem. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O assunto vai ficar na pauta. Eu 
vou pedir para o João e para o Ramon – se pudermos contar com a colaboração 
de vocês – para que o assunto seja tratado nas reuniões da Mesa, a partir de 

fevereiro de 2017, e que seja colocado em subtópicos para que todos saibam 
exatamente o que será discutido em cada semana. Dentro da sua linha, vamos 
dividir e vamos levando isso até quando houver matéria para ser discutida. 

Podemos? 

Sr. João Francisco Bianco: Podemos, claro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E os outros dois assuntos que eu 
havia proposto aqui ficam, também, para a primeira reunião do ano de 2017. 

São dois assuntos importantes, mas o tempo é nosso comandante em chefe 
aqui.  

E eu queria agradecer, mais uma vez, aos meus companheiros de Mesa; à 

Diretoria, pelo trabalho que fizemos esse ano; ao nosso pesquisador Viktor 
Jean Lemos; aos nossos funciários; e a todos os associados e amigos, pela 
presença sempre constante.  

Eu acho que a Mesa de Debates, a cada ano que passa, ela está ficando mais 

efetiva no seu objetivo inicial do Professor Ruy Barbosa Nogueira. De forma que 
vamos manter assim o ano que vem. Aqueles que puderem, compareçam 

sempre.  

Muito obrigado! Bom Natal, boa passagem de ano, e nos encontramos aqui em 
2017.  
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